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Rozlewająca się po kraju fala zakażeń korona-
wirusem SARS-CoV-2 nie ominęła placówki 
prowadzonej przez Powiat Częstochowski. 
Wprowadzone w marcu obostrzenia sani-
tarne, aż do 28 sierpnia, przynosiły bardzo 
dobre rezultaty. Warto zwrócić uwagę, że 
DPS-y to miejsca szczególnie narażone na 
rozwój epidemii. Bardzo bliski kontakt po-
woduje, że trudno utrzymać reżim sanitarny. 
Jeżeli pojawi się zainfekowany pracownik lub 
mieszkaniec, pojawia się ognisko zakażeń.

Stan epidemii COVID - 19 w Domu Pomocy 
Społecznej w Lelowie na dzień 21.09.2020 r. 
przedstawia się następująco:

Początkowa liczba mieszkańców w DPS w Le-
lowie to 100 osób w tym:
- 40 mieszkańców pozostających na kwaran-

tannie w DPS,
- 53 mieszkańców zakażonych (14 hospitalizo-

wanych i 39 przebywających w DPS),
- 4 osoby zmarły,
- 2 osoby urlopowane,
- 1 osoba przebywająca w izolatorium w Po-

rąbce.
Na dzień 21.09.2020 r. ozdrowiało 5 miesz-
kańców.
Zakażeniu COVID - 19 uległo 15 pracow-
ników DPS w Lelowie (2 przebywa w szpitalu, 
a 13 pozostaje poza DPS na kwarantannie). 

Bezpośrednią pracę z mieszkańcami prowadzi 
obecnie 9 pracowników. Z uwagi na wysoki 
poziom absencji do pracy z mieszkańcami 
włączono również pracowników administracji. 
Praca prowadzona jest w systemie rotacyjnym, 
zmiany następują co około 7 dni. Personel zo-
stał wsparty przez osoby z zewnątrz zatrud-
niane na umowę zlecenie (w tym 2 pielęgniarki 
zatrudnione w DPS w Blachowni), jednak 
dodatkowych chętnych do pracy brakuje. 
Od momentu wykrycia pierwszych zakażeń 
w DPS w Lelowie dokonano daleko idących 
zmian w funkcjonowaniu placówki. Oddzie-
lono strefę, w której przebywają osoby za-
każone od strefy, w której przebywają osoby 
z wynikiem ujemnym. Zupełnemu wydzie-
leniu uległa także kuchnia oraz administracja. 
Na bieżąco przeprowadzane są dezynfekcje 
i odkażania pomieszczeń (ozonowanie). 
Mieszkańcy są zabezpieczeni w środki czy-

stości i dezynfekcji. Personel został zabezpie-
czony w niezbędne środki ochrony osobistej 
tj. maseczki z odpowiednio wysokim filtrem, 
kombinezony, obuwie ochronne, które są usu-
wane po opuszczeniu strefy zakażonej i zabez-
pieczane do specjalistycznej utylizacji. Środki 
ochrony osobistej (poza zakupionymi przez 
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie), placówka 
otrzymała również ze Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, Agencji Rezerw Materiało-
wych będących w dyspozycji Wojewody Ślą-
skiego. Ponadto w dniu 16.09.2020 r. Dom 
otrzymał środki ochrony osobistej zakupione 
z projektu pt. „ŚLĄSKIE POMAGA” współfina-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
tj. 21 152 szt. rękawiczek medycznych, 300 
półmasek FFP3, 65 gogli ochronnych medycz-
nych, 10 kombinezonów medycznych i ochra-
niaczy na obuwie wielokrotnego użytku. 
11.09.2020 roku Członek Zarządu Po-
wiatu Częstochowskiego Henryk Kasiura 
wystąpił pisemnie do Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w Często-
chowie z prośbą o podjęcie działań mających 
na celu wygaszenie ogniska zarażenia wi-
rusem COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej 
w Lelowie, w tym przede wszystkim przepro-
wadzanie testów na obecność SARS- CoV-2 
wśród mieszkańców bezobjawowych. Dzia-
łania te miały na celu wyodrębnienie i roz-
dzielnie zakażonych od osób zdrowych w celu 
przerwania drogi przenoszenia zakażenia.

Zadania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epi-
demiologicznej wynikają z:

 ● przyjętej przez Ministerstwo Zdrowia „Stra-
tegii Walki z pandemią COVID-19” (jesień 
2020), gdzie w dziale II Strategia testowania 
przewiduje działania pn. „Testowanie pa-
cjentów bezobjawowych w sytuacji, jeśli jest 
to niezbędne w ramach dochodzenia epide-
miologicznego i opracowania ognisk zakażeń 
(np. w dużych zakładach pracy)”

 ● art. 6 ust 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu, oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
w myśl którego obowiązkowym badaniom 
sanitarno- epidemiologicznym podlegają po-
dejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną, dla 
przeprowadzenia których właściwy jest dla 

ich miejsca pobytu państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny.
W dniu 14.09.2020 r. w DPS w Lelowie miała 
miejsce kontrola Sanepidu, która dotyczyła 
funkcjonowania kuchni oraz procedur na 
wypadek COVID-19. Z informacji uzyska-
nych od Dyrektora DPS w Lelowie wynika, 
że kontrolujący bardzo pozytywnie ocenili 
przygotowanie budynku oraz sposób jego 
funkcjonowania w okresie pandemii. Nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 
Od dnia 08.09.2020 r. codziennie organizo-
wana jest wideokonferencja, podczas której 
omawiana jest aktualna sytuacja w DPS w Le-
lowie oraz w pozostałych domach pomocy 
społecznej. W spotkaniach uczestniczą: 
Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, 
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego 
Henryk Kasiura, Dyrektorzy i pracownicy 
Domów Pomocy Społecznej w Lelowie, 
Blachowni i Turowie, Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powia-
towego w Częstochowie, dyrekcja i pracow-
nicy PCPR w Częstochowie.
Zarząd Powiatu Częstochowskiego 16 wrze-
śnia zdecydował o zakupieniu kabiny dekon-
taminacyjnej. Proces dekontaminacji polega 
na zabijaniu i usuwaniu drobnoustrojów 
(sterylizacja narzędzi, materiałów opatrunko-
wych, ubrań). Kabina posłuży pracownikom 
DPS-u w Lelowie w walce z koronawirusem.

Świat potrzebuje dobra. Dobrych uczynków 
i gestów. Jestem pełen uznania dla pracow-
ników DPS-ów, którzy są gotowi do pomocy 
tym, którzy jej potrzebują. Osoby, które stają 
w pierwszej linii w walce z koronawirusem, 
pomagają, nie myśląc o własnej korzyści. Ko-
lumbjski pisarz, laureat Nagrody Nobla, Ga-
briel Garcia Maequez napisał: „Być może 
dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla 
niektórych ludzi jesteś całym światem”. Opie-
kunowie w domach pomocy są jedynymi 
„łącznikami ze światem”, dzięki ich pracy życie 
podopiecznych nabiera nowego znaczenia. 
Szanujmy pracę opiekunów i wyrażajmy im 
wsparcie w dniu codziennym. 

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

Dom Pomocy Społecznej 
w Lelowie 
walczy z COVID-19

Słowo Starosty
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Róże symbolizujące podziękowanie za chleb dnia codziennego i pracę są tradycją Parafialnego Święta 
Dziękczynienia w Wierzchowisku. 6 września róże zostały złożone przez władze Powiatu Częstochowskiego 
na czele ze Starostą Częstochowskim Krzysztofem Smelą i Przewodniczącym Rady Powiatu 
Andrzejem Kubatem podczas Mszy Świętej Dożynkowej Powiatu Częstochowskiego.

U roczystość rozpoczęła się przemar-
szem od kaplicy Najświętszego Serca 
Pana Jezusa do kościoła parafial-
nego, który poprowadziła Młodzie-

żowa Orkiestra Dęta przy OSP w Mykanowie. 
Po dotarciu do świątyni, przybyli na uroczy-
stość wójtowie, radni, przedstawiciele różnych 
profesji i zawodów po raz 9. w historii parafii 
złożyli róże, które utworzyły symboliczny bukiet 
świadectwa nie tylko parafialnej, ale także po-
wiatowej jedności.
- Każde wydarzenie i każda potrzeba mogą stać 
się dla chrześcijanina motywem i przedmiotem 
dziękczynienia. Trzeba umieć dziękować, nawet 
za prozaiczne czynności, jak uśmiech. Dzisiaj 
dziękujemy Bogu za plony, piękne pola, które 
stroją się w zboża, warzywa, owoce. Może 
chleb nam spowszechniał, może jest niedoce-
niany, ale on jest ważny. Dziękujemy za dobra 
naszej polskiej ziemi – powiedział ks. Roman 
Łodziński, proboszcz parafii Zesłania Ducha 
Świętego w Częstochowie, który przewodniczył 
mszy św.
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Symboliczny wymiar miał również wie-
niec dożynkowy. – Moja mama od 
dziecka wiła takie wieńce. Niestety 
dwa tygodnie temu był pogrzeb mamy, 

ale jej koleżanki kontynuują tradycję. Na 
każdym z grzbietów korony jest inne zboże, 
owies, pszenżyto, żyto, pszenica. Bardzo 
dziękuję Kołu Gospodyń z Niegowonic za tak 
piękny i precyzyjnie wykonany prezent – pod-
kreślił ksiądz proboszcz Marek Jachna.
Tegoroczne dożynki powiatowe ze względu 
na obostrzenia sanitarne odbyły się w zmie-
nionej formie i w innym niż planowano ter-
minie. Jak zauważył Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela – Ktoś zapyta, dlaczego dzi-
siaj? W tej parafii jest taka tradycja i nie ma 
żadnej rywalizacji z Dożynkami Jasnogór-
skimi, zawsze tak było.
Polska wieś nieustannie się zmienia. Dotacje 
unijne, zmiany profilu gospodarstw, budowa 
nowej infrastruktury ma duże znaczenie na 
życie wsi. - Zawsze w polskiej tradycji rolnik 
liczył rok od żniw do żniw. Dzisiaj w Wierzcho-
wisku mało kto uprawia pole, ale zorganizo-
waliśmy je właśnie tutaj, aby nie zapomnieć 
o naszej tradycji i ciężkiej pracy rolników
– zakończył starosta.
Dziękujemy za udział w Mszy Świętej rolnikom, 
władzom samorządowym, przedstawicielom 
różnych zawodów i stanów, wspólnotom pa-
rafialnym oraz chórowi i orkiestrze za uświet-
nienie uroczystości.

PJ
Fot. Tomasz Skowronek
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N owa Pani Dyrektor jest nauczycielką języka niemieckiego 
z 16-letnim stażem. Podczas swojej kariery zawodowej ukoń-
czyła liczne kursy i szkolenia, m.in., w 2009 r. uzyskała cer-
tyfikat potwierdzający wpis do ewidencji egzaminatorów 

do przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, 
a w 2017 r. wzięła udział w kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry 
kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą. Stale współpracuje z ze-
społem ds. projektów z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, bierze 
udział w przygotowywaniu wniosków do wybranych projektów, często 
pełniąc funkcję tłumacza i opiekuna przyjeżdżających grup zagranicznych.
- Mimo przepracowanych lat, nadal jestem nauczycielem poszukującym. 
W pracy pedagogicznej staram się, by nigdy nie zagościła rutyna. Je-
stem otwarta na ciągłe i systematyczne doskonalenie zawodowe, które 
sprzyja podnoszeniu jakości mojej pracy i pracy szkoły. Wykonałam już 
wiele zadań, ale wiele jest jeszcze przede mną. Poczucie to daje energię 
do podejmowania nowych wyzwań i jest dla mnie inspiracją do dalszego 
doskonalenia. W przyszłości zamierzam podnosić swoje kwalifikacje 
w celu ciągłego wzbogacania warsztatu pedagogicznego – zapewnia Pani 
Dyrektor Beata Wójcik.

25 sierpnia Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela wręczył akty

nadania stopnia awansu zawodowego
nauczycielom, którzy zdali

egzamin przed powołaną komisją
egzaminacyjną, uzyskując tym samym

stopień nauczyciela mianowanego.

Do grona nauczycieli mianowa-
nych dołączyły: Olga Dziura (na-
uczyciel oligofrenopedagogiki 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bo-
gumiłku) i Katarzyna Dziura (nauczyciel 
oligofrenopedagogiki i psychologii w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku).
Gratulacje z okazji awansu i życzenia dalszej 
owocnej pracy złożyli obecni Członkowie Za-
rządu Powiatu – wicestarosta Jan Miarzyński 
i Adam Morzyk.

PJ

Nowa Pani Dyrektor 
w Zespole Szkół 
w Złotym Potoku
Z dniem 1 września Zarząd Powiatu Częstochowskiego
powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora 
w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym
Potoku Pani Beacie Wójcik.

Wręczenie aktów 
nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego
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Tytuł Miss Polonia Ziemi Częstochowskiej 
zdobyła Wiktoria Solecka!

I wicemiss została Patrycja Leśniewska
II wicemiss - Julia Zgajewska
Tytuł miss internautów otrzymała  

Kamila Gasińska.

Muzem w Złotym Potoku 
przekazane 
Gminie Janów

13 września w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego 
StarostaCzęstochowski Krzysztof Smela dokonał przekazania 
budynku muzeum we władanie Gminie Janów na okres 30 lat.

- Jestem przekonany, że przekazanie Mu-
zeum we władanie Gminie Janów z pew-
nością pozwoli nie tylko na sprawniejszą 
modernizację i poprawę stanu technicz-
nego, ale przede wszystkim na umocnienie 
pozycji ośrodka kultury i dziedzictwa histo-
rycznego, jako znaczącego punktu na mapie 
muzeów w województwie śląskim - powie-
dział w trakcie uroczystości Starosta Często-
chowski Krzysztof Smela.

Skarb Państwa jest właścicielem nieru-
chomości położonej w miejscowości Złoty 
Potok, gmina Janów, zabudowanej budyn-
kiem Dworku Krasińskich. Nieruchomość 
stanowi część Zespołu Pałacowo - Parkowego 
w Złotym Potoku, wpisanego do rejestru za-
bytków. Dworek Krasińskich wykorzystywany 
jest od grudnia 2007 r. przez Gminę Janów 
celem prowadzenia Muzeum Regionalnego 
im. Zygmunta Krasińskiego. W  2011 r. przed-
miotowa nieruchomość oddana została 
w bezpłatne używanie Gminie Janów na 
cele kulturalne, tj. prowadzenie Muzeum 
Regionalnego  im. Zygmunta Krasińskiego 
na czas oznaczony do czasu ostatecznego 
zakończenia postępowania dot. ustalenia  
czy nieruchomość podpadała pod działanie 
przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu re-
formy rolnej.  W roku bieżącym Wójt Gminy 
wniósł o zmianę terminu użyczenia w/w nie-

W piątkowy wieczór  
28 sierpnia w Hotelu Arche 

odbyła się Gala Miss Polonia 
Ziemi Częstochowskiej 2020.

Finałowa Gala Miss Polonia 
 



ruchomości położonej w Złotym Potoku na 
okres 30 lat. Po uprzednim uzyskaniu zgody 
Wojewody Śląskiego na użyczenie, umową  
z dnia 12 sierpnia 2020 r., Starosta Często-
chowski użyczył przedmiotową nieruchomość 
Gminie Janów na okres 30 lat na cele kultu-
ralne, edukacyjne i prospołeczne, w szczegól-
ności prowadzenie Muzeum Regionalnego 
im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.  
Wójt Gminy zobowiązał się do podejmowania 
działań mających na celu wyremontowanie 
obiektu i przywrócenie mu odpowiednej 
estetyki oraz standardów technicznych 
i użytkowych, a następnie utrzymywania go 
w należytym stanie technicznym. Zawarcie 
umowy użyczenia na okres 30 lat pozwoli 
Gminie Janów na ubieganie się o środki finan-
sowe ze źródeł zewnętrznych na wykonanie 
prac remontowych, bowiem taka umowa 
daje gwarancje długotrwałego korzystania 
z obiektu. 

MDz

W imieniu Zarządu Powiatu Czę-
stochowskiego gratulacje oraz 
nagrodę dla Miss Ziemi Często-
chowskiej wręczył Członek Zarządu 

Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk.
Wkrótce w półfinale ogólnopolskim zoba-
czymy, aż 9 przedstawicielek naszego regionu!
-Wierzę, że sukces zdobywczyni Tytułu Miss Po-
lonia Ziemi Częstochowskiej oraz zdobywczyń 
tytułu wice Miss jest początkiem dalszej świe-
tlanej kariery tych młodych, pięknych i ambit-
nych kobiet. Z pewnością ich udział w dalszych 
etapach zmagań w Konkursie Miss Polonia 
jest powodem do dum dla wszystkich miesz-
kańców naszego regionu. To także świetny 
przykład aktywnej promocji Ziemi Często-
chowskiej. Jeszcze raz serdecznie gratuluje 
i trzymam kciuki na dalszym etapie konkursu. 
Ziemia Częstochowska jest piękna nie tylko 
krajobrazem, ale przede wszystkim urodą na-
szych Pań - komentuje Adam Morzyk Członek 
Zarządu Powiatu Częstochowskiego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczest-
niczkom.

 MDz
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Warto zaznaczyć, że w zarządzie Powiatu Częstochow-
skiego znajduje się aż 577 km dróg. To odległość prawie 
równa - od Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 
aż do samego Berlina. Dodatkowo zgodnie z poro-
zumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego odpowiadamy również za 
utrzymanie 141 km dróg wojewódzkich. 
Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie reali-
zuje następujące zadania inwestycyjne :
1. „PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 
1070 S KŁOMNICE - KRUSZYNA, NR 1025 S KRUSZYNA 
- BOROWNO I NR 1019 S BOROWNO - WITKOWICE, 
GMINA KŁOMNICE, KRUSZYNA I MYKANÓW”
– realizacja z Funduszu Dróg Samorządowych – termin 
realizacji zadania do dnia 30.08.2022r. Realizacja 
zgodnie z założonym harmonogramem robót.

2. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1060 S 
NA ODC. OD DK 91 W M. RUDNIKI DO DW 786 W M. 
WANCERZÓW, GMINA RĘDZINY I MSTÓW” 
– realizacja z Funduszu Dróg Samorządowych – termin 
realizacji zadania do dnia 15.10.2020r. Realizacja 
zgodnie z założonym harmonogramem robót.

3. „PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 
1057 S NA ODC. HUTA STARA A - POCZESNA I NR 1056 
S NA ODC. MAZURY - MŁYNEK, GMINA POCZESNA” 
– realizacja z Funduszu Dróg Samorządowych – termin 
realizacji zadania do dnia 30.08.2022r. – realizacja 
zgodnie z założonym harmonogramem robót

Zostały ogłoszone postępowania przetargowe dla na-
stępujących zadań:
1. „Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej 
1023 S w miejscowości Kamienica Polska ul. M. Konop-
nickiej, gm. Kamienica Polska” – długość nakładki 350m
2. „Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza 
drogi powiatowej 1102 S odc. Posłoda – Mełchów,  gm. 
Lelów” – długość nakładki 560m
3. „Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej DP 
1083 S Lipie – Nowa Wieś, gm. Dąbrowa Zielona” – dłu-
gość nakładki 1900m
4. „Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej 
DP 1035 S Wola Mokrzeska – Dąbek w miejscowości 
Dąbek, gm. Przyrów” – długość nakładki – 860m 
5. „Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej DP 
1006S Lgota Mała – Wikłów, gmina Kruszyna” – długość 
nakładki – 990m
Realizacja powyższych prac została zaplanowana do 
końca bieżącego roku.
      
     MDz

Na drogach 
powiatowych
Komunikacja jest jednym z czynników mających znaczący wpływ 
na zdolności rozwojowe danego obszaru. Zarząd Powiatu Częstochowskiego 
corocznie podejmuje nowe zadania inwestycyjne z zakresu modernizacji 
infrastruktury drogowej na terenie powiatu. 

1060S

1070S



Tegoroczne wydarzenia różniły się od po-
przednich ze względu na sytuację epide-
miologiczną. Stoiska wystawiennicze były 
ulokowane na terenie parkingu jasnogór-
skiego. Zgodnie z programem wystawy 
odbyły się m.in.: targi pszczelarskie, przedsię-

biorczości, sztuki ludowej, kiermasz kwiatów 
i krzewów ozdobnych, wystawa zwierząt ho-
dowlanych i drobnego inwentarza, a także 
wystawa maszyn i narzędzi rolniczych.
Na niedzielnych obchodach pojawili się, m.in. 
Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister 

Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dzięki 
wsparciu Powiatu Częstochowskiego uroczy-
stość otwarcia wystawy uświetniła Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Mykanowa.

PJ

40 lat pracy najlepiej opisuje
 bohater tego dnia: 

- I stało się. Dziś (28.08.2020 r. przyp. red.) 
ostatni dzień byłem w pracy. Od jutra będę 
pełnoprawnym emerytem. Dokumenty 

w ZUS złożone. Czterdzieści lat wystarczy. 
Byłem nauczycielem, prowadziłem działal-
ność gospodarczą, byłem samorządowcem 
i  dwie kadencje wicestarostą częstochow-
skim. Dziękuję wszystkim, z  którymi się 
spotkałem podczas mojej pracy. Pewnie od 

każdego czegoś się nauczyłem. Poznałem 
wielu wspaniałych ludzi, ale i takich, o któ-
rych, delikatnie mówiąc, nigdy bym tak nie 
powiedział. Ale większość, zdecydowana 
większość to fajni i  sympatyczni ludzie. 
Teraz czas na odpoczynek i realizację swoich 
pasji. ZUS daje mi 218 miesięcy na ich reali-
zację. Postaram się go nie zawieść, a nawet 
podnieść średnią, ale to już nie moje decyzje. 
Dziękuję wszystkim, z którymi miałem przy-
jemność współpracować.

Janusz Krakowian pełnił w swojej barwnej ka-
rierze funkcję Redaktora Naczelnego Często-
chowskich Wieści Powiatowych. Jego felietony 
miały wielu oddanych czytelników, którzy roz-
poczynali lekturę „Wieści…” od artykułów po-
ruszających, często w sposób satyryczny, nasze 
codzienne problemy.

Wszystkiego najlepszego 
na zasłużonej emeryturze! 

Dużo zdrowia i samych udanych podróży!

PJ

W dniach 5 - 6 września 2020 r. odbyła się XXIX Krajowa Wystawa Rolnicza połączona 
z Ogólnopolskimi Dożynkami Jasnogórskimi. W uroczystościach dożynkowych
Powiat Częstochowski reprezentował starosta Krzysztof Smela.

Janusz 
Krakowian 
na emeryturze

27 sierpnia Zarząd Powiatu Częstochowskiego i pracownicy Starostwa Powiatowego 
podziękowali Januszowi Krakowianowi za lata wspólnej pracy.

Dożynki 
Jasnogórskie
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Możesz pochwalić się wybitnymi osiągnięciami  
w nauce, kulturze lub sporcie? Wnioskuj o nagrodę 
starosty!

Kandydat do nagrody powinien spełnić  
następujące warunki:

 w poprzednim roku szkolnym był uczniem co naj-
mniej klasy IV szkoły podstawowej, 
 posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu 
częstochowskiego,
 w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej uzyskał 
średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych 
wyodrębnionych na świadectwie jako obowiązkowe 
oraz dodatkowe osiągnięcia w co najmniej jednej 
z poniższych kategorii:
nauka – w poprzednim roku szkolnym zajął 
I miejsce w konkursie, turnieju lub olimpiadzie na 
szczeblu wojewódzkim lub co najmniej III miejsce 
na wyższych szczeblach,  
kultura – w poprzednim roku szkolnym zdobył 
I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursach 
artystycznych (np. muzyka, taniec, śpiew, plastyka 
itd.) rangi międzynarodowej,
sport – w poprzednim roku szkolnym zajął co 
najmniej IV miejsce w finałach mistrzostw Polski 
w dyscyplinach sportowych, których organiza-
torem jest polski związek sportowy.

Nagroda przyznawana jest na podstawie wniosku, 
złożonego w terminie do 15 października każ-
dego roku w kancelarii Starostwa Powiato-
wego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,  
42-217 Częstochowa, pokój 3. Wniosek składają ro-
dzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni kandydat. 
Nagrody finansowane są z dochodów własnych po-
wiatu częstochowskiego. 

Regulamin, kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród 
oraz wniosek dostępne są na stronie: 
 

oraz w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, 
ul. Jana III Sobieskiego 9,  
42-217 Częstochowa, pokój 125, tel. (34) 322-91-41.

PJ

Po raz czwarty organizujemy plastyczny konkurs powiatowy 

pn. „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka” pod patronatem Starosty 

Częstochowskiego, skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych

z terenu naszego powiatu.

Poprzednie edycje konkursu zakończyły się dużym sukcesem, nadesłano setki prac 
z wszystkich gmin powiatu częstochowskiego, a komisja konkursowa nagrodziła 
kilkadziesiąt osób. Tegoroczna edycja konkursu jest współorganizowana przez Sta-
rostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu 
w Janowie. Nagrody zostaną ufundowane przez Powiat Częstochowski, a podsu-
mowaniem konkursu będzie wydanie kalendarza na rok 2021 z pracami laureatów. 
Termin nadsyłania/składania prac to 31.10.2020 r. (decyduje data wpływu do SOKiS 
w Janowie).
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.czestochowa.powiat.pl – Dla Mieszkańców – Konkursy powiatowe

PJ

Świat widziany 
oczami dziecka

Nagrody 
Starosty 
Częstochowskiego
dla uzdolnionych 
uczniów

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kul-
tury, Sportu i Promocji Powiatu

www.czestochowa.powiat.pl

Zaatwianie spraw

BIP

http://www.czestochowa.powiat.pl
http://www.czestochowa.powiat.pl


Zdrowie to jedno z najwyżej cenionych przez 
Polaków dóbr podstawowych. Postęp cywili-
zacyjny, ogromny skok w rozwoju medycyny 
powodują poprawę warunków naszego by-
towania, a także tym samym wydłużanie się 
średniej życia. Sytuacja w kwestii ochrony 
zdrowia w związku ze wskazanym wyżej 
znacznym rozwojem infrastruktury leczniczej, 
metod leczenia, a także komercjalizacją zwięk-
szającą dostęp do służby zdrowia pozornie 
może sugerować pozytywne usytuowanie 
pacjentów. Niestety oprócz postępu techno-
logicznego i naukowego mamy do czynienia 
ze stałym, znaczącym wzrostem kosztów le-
czenia. Z pewnością każdy z nas w swoim życiu 
zetknął się z koniecznością poniesienia wyso-
kich kosztów leczenia. Oczywiście w ramach 
publicznej służby zdrowia możemy uniknąć od-
płatności, ale pojawiają się pytania o długość 
oczekiwania na wizyty u specjalistów czy też, 
jakość usług świadczonych w ramach pozornie 
darmowej opieki zdrowotnej, bo oczywiście 
wszyscy płacimy składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne. O ile w przypadku własnego oso-
bistego zdrowia jesteśmy wstanie przemil-
czeć pewne niedogodności, tak w przypadku 

zdrowia naszych dzieci czy seniorów rodziny 
chcemy zapewnić im jak najwyższą, jakość le-
czenia. Wysoka, jakość usług medycznych nie 
może być przywilejem najbogatszych, musi 
być podstawowym prawem każdego obywa-
tela bez względu na jego zdolności finansowe.
Dlatego też Powiat Częstochowski w ramach 
ochrony zdrowia swoich Mieszkańców podej-
muję liczne działania mające na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa zdrowotnego. 
Zadania związane ze zdrowiem nadzoruje 
i prowadzi Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, 
Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego. 
Kwestie zdrowia Mieszkańców stanowią nasz 
priorytet, w bieżącym roku decyzją Zarządu, 
Powiat Częstochowski wsparł zakup sprzętu 
medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego NMP w Częstochowie kwotą 
20000 złotych. Pieniądze zostały przekazane 
na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów 
dializoterapii. Warto pamiętać o tym, że sku-
teczne wspieranie ochrony zdrowia to nie 

tylko programy profilaktyczne, ale przede 
wszystkim faktyczne wsparcie zaplecza tech-
nicznego placówek leczniczych. Uruchomiony 
został także program wczesnego wykrywania 
raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu 
częstochowskiego na lata 2020-2021, dzięki 
któremu osoby spełniające kryteria kwalifika-
cyjne będą mogły przeprowadzić stosowane 
badania za darmo. W latach ubiegłych reali-
zowaliśmy program szczepień przeciwko wiru-
sowi HPV wśród dziewczynek zamieszkujących 
powiat częstochowski.

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni został 
wydzierżawiony przez Spółkę Scanmed  S.C. 
z siedzibą w Krakowie. Do powiatu często-
chowskiego należą grunty i budynki szpitala. 
Szpital posiada ogółem 138 łóżek zakontrakto-
wanych, Izbę Przyjęć oraz oddziały: 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Oddział Neonatologii 
Oddział Chirurgii Ogólnej 
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 
Oddział Chorób Wewnętrznych z Podod-
działem Intensywnej Opieki Kardiologicznej 
Oddział Ginekologii i Położnictwa 
Oddział Pediatryczny. 

W 2019 roku łącznie w oddziałach szpitala ho-
spitalizowano 5892 pacjentów. 
W powiecie częstochowskim funkcjonuje 55 
aptek (wg stanu z 2019 roku).

Kwestia ochrony zdrowia jest stale podej-
mowanym tematem. W miarę możliwości 
kompetencyjnych oraz finansowych Powiatu 
Częstochowskiego realizowane są działania 
przynoszące faktyczne i wymierne efekty 
w postaci poprawy zdrowia Mieszkańców Po-
wiatu Częstochowskiego.
    MDz

Poniżej prezentujemy dalszą część 
z Raportu o stanie powiatu za 2019 r.

Zdrowie Mieszkańców 
Powiatu Częstochowskiego
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O dwiedzający mogą podziwiać 
liczne eksponaty w tym auten-
tyczne odnalezione w trakcie 
poszukiwań archeologicznych 

gwoździe fundatorskie ze sztandaru Dywizji. 
Odnalezione przez częstochowską grupę 
Perun w złotopotockich lasach gwoździe sta-
nowią jedyne znane zachowane elementy 
sztandaru, a jednocześnie potwierdzają, że 
najprawdopodobniej przed planowanym pol-
skim natarciem w nocy z 3 na 4 września, które 
miało przerwać pierścień okrążenia, zadecy-
dowano o jego rozłożeniu na części (gwoździe 
noszą ślady podważania) i ukryciu przynaj-
mniej elementów drewnianych i metalowych 
(istnieje prawdopodobieństwo, że sam płat 
mógł zostać wyniesiony z pola walki). Oczywi-

ście chodziło o to, aby w razie niepowodzenia, 
sztandar nie dostał się w ręce wroga.
Z szesnastu gwoździ znajdujących się pier-
wotnie na sztandarze, odnaleziono siedem 
ufundowanych przez:
1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Igna-
cego Mościckiego.
2. Wojewodę Kieleckiego - Władysława Dzia-
dosza.
3. Dowódcę Okręgu Korpusu Nr IV - gen. bryg. 
Wiktora Thommée.
4. Dowódcę dywizji - gen. bryg. Janusza Gą-
siorowskiego.
5. Dowódcę pułku - płk. dypl. Stanisława Rolę-
-Arciszewskiego.
6. Korpus oficerski.
7. Podoficerów i szeregowych pułku.

Nowa wystawa 
w Muzeum Regionalnym
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13 września w Muzeum 
Regionalnym im. Zygmunta 

Krasińskiego nastąpiło 
uroczyste otwarcie wystawy 

Wrześniowym Szlakiem 
7 Dywizji Piechoty

- Bitwa pod Janowem. 



Jak czytamy na blistrze pamiątkowej odznaki 
poświęconej częstochowskiej 7 Dywizji:
Jedną z wielu jednostek Wojska Polskiego,  

         które we wrześniu 1939 roku od pierwszych 
minut wojny podjęły walkę z niemieckim Weh-
rmachtem była 7 Dywizja Piechoty. Otrzymane 
zadanie prowadzenia działań opóźniających na 
kierunku częstochowskim sprawiło, że dywizja 
dowodzona przez gen. bryg. Janusza Gąsio-
rowskiego stanęła niemal samotnie na drodze 
potężnego uderzenia głównych sił niemieckiej 
10. Armii, w tym dwóch dywizji pancernych  
(1 i 4), czterech dywizji piechoty (4, 14, 31 i 46), 
a następnie także dwóch dywizji lekkich (2 i 3). 
W dniach 1 – 4 IX 1939 roku, opóźniając wie-
lokrotnie przeważające siły nieprzyjaciela, 7 DP 
stoczyła ciężką bitwę w rejonie Częstochowy, 
która dzieliła się na trzy fazy: 1 IX – walki od-
działów wydzielonych pod Krzepicami, Kłobuc-
kiem, Pankami, Truskolasami, Wręczycą Wielką, 
Lublińcem, Taniną, Lisowem i Boronowem;  
2 IX – obrona pozycji „Częstochowa”; 3 – 4 IX 
– bitwa pod Janowem (w tym m.in. walki pod 
Dębowcem, Zrębicami, Janowem, Złotym Po-
tokiem, Siedlcem, Lelowem i Borzykową) za-
kończona rozbiciem części dywizji i wzięciem 
do niewoli jej dowództwa. Ofiarna walka 7 DP 
w rejonie Częstochowy, okupiona liczbą blisko  
800 poległych, ponad 1500 rannych oraz  
ok. 3000 wziętych do niewoli, zgodnie z polskim 
planem przyczyniła się do opóźnienia niemiec-
kiego natarcia w kierunku Warszawy. Z okrą-
żenia pod Janowem przebiła się ponad połowa 
sił dywizji. Na dalszym szlaku bojowym żołnierze 
7 DP m.in. walczyli w obronie Kielc (5 IX), sto-
czyli bój pod Barakiem (8 IX), a po krwawej bi-
twie w lasach pod Ciepielowem (8 IX), stali się 
ofiarami jednej z największych niemieckich 
zbrodni wojennych dokonanych na jeńcach pol-
skich w 1939 roku. Na mapie wyróżniono walkę 
I batalionu 74 Gpp w obronie pozycji „Lubliniec”,  
za którą zarówno dowódca mjr Józef Pelc, jak 
i cały batalion (jako jednostka), zostali 1 IX przed-
stawieni do odznaczenia Krzyżem Srebrnym Or-
deru Wojennego Virtuti Militari. 
Już dziś zapraszamy serdecznie mieszkańców 
naszego powiatu do odwiedzenia wystawy 
i zgłębienia tragicznej, ale i bohaterskiej historii 
naszego regionu. 

MDz
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Wieści z gmin

1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Piasku odbyło się uroczyste otwarcie nowego przed-
szkola. Z tej okazji na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Matyas Wójt Gminy Janów Edward Moskalik 
złożył symboliczny klucz, pamiątkę tego szczególnego dnia. 
Wszystkim dzieciom życzymy samych szczęśliwych chwil i niezapomnianych wrażeń w tym baj-
kowym miejscu.
W uroczystości udział wzięli, m.in.: Radni Powiatowi Danuta Tomza i Adam Markowski oraz In-
spektor Nadzoru Budowlanego Bogdan Anioł.

Ruszyła przebudowa parkingu i oświetlenia przy Ośrodku Zdrowia i Aptece w Janowie.  W ra-
mach zadania powstaną 33 miejsca parkingowe w tym 3 miejsca dostosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. Powstaną nowe chodniki i drogi manewrowe.  Teren zyska również nowe 
proekologiczne oświetlenie LED.  W wyniku realizacji inwestycji dojazd oraz dojście do Ośrodka 
Zdrowia w Janowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej czy Apteki stanie się wygodny i przede 
wszystkim bezpieczny. Zadanie  to realizowane jest wspólnie z Samodzielnym Publicznym Za-
kładem Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. Gmina na ten cel pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

W oczekiwaniu na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy nie marnują czasu strażacy z OSP 
Jaskrów – w ramach Funduszu Sołeckiego został wykonany remont łazienek w remizie. 
Zadanie to zostało wskazane przez mieszkańców Jaskrowa podczas ubiegłorocznego zebrania 
wiejskiego. Nieprzypadkowo, gdyż pomieszczenia w remizie jednostki OSP Jaskrów są wie-
lofunkcyjne – służą zarówno druhom strażakom, jak i mieszkańcom miejscowości. O remizę 
dbają również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Jaskrowianki”, dla których jest to miejsce spo-
tkań i różnych uroczystości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie 
Potraw Regionalnych w ramach realizacji 
projektu edukacyjnego „Lelów miejsce 
spotkania kultur” w dniu 9 października 
2020 r. Konkurs skierowany jest dla osób 
dorosłych. W konkursie mogą wziąć udział 
osoby prywatne oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich. 
 
Zapisy do konkursu trwają do 5 paździer-
nika 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Lelowie telefonicznie 34 355 00 47, 
663 442 881.

36 miejsc parkingowych 
powstaje w Janowie

Fundusz Sołecki pomaga strażakom 
w Jaskrowie

Konopiska 
promują zdrowie

KONKURS POTRAW 
REGIONALNYCH 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 
„LELÓW MIEJSCE SPOTKANIA KULTUR”

DOFINANSOWANO ZE 
ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ORGANIZATOR:

GMINNY OŚRODEK 
KULTURY W LELOWIE

ZAPISY NA KONKURS DO 5 PAŹDZIERNIKA 
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W LELOWIE

9 PAŹDZIERNIKA 2020

Konkurs Potraw 
Regionalnych

Otwarcie Przedszkola w Piasku



Nr 115 wrzesień/październik 2020       Częstochowskie Wieści Powiatowe  15

Wieści z gmin

Kolejne sygnalizatory 
świetlne 
w Kłomnicach

Dyrektor Głównej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad przychylił się do wniosku 
Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka 
dotyczacego montażu dwóch kolejnych 
sygnalizatorów świetlnych w Kłomnicach. 
Sygnalizacja ta, zgodnie z sugestią Wójta, 
ma pojawić się przy kościele parafialnym 
w Kłomnicach oraz koło szkoły podsta-
wowej. Inwestycja ma zostać wykonana 
w miejscu istniejącej sygnalizacji pulsa-
cyjnej.

Na Rynku w Olsztynie czasowo stanęła rzeźba Mi-
chała Batkiewicza pn. “Nadzieja”. Rzeźba została 
wykonana z brązu chromowanego i powstała 
w 2019 r. 
Druga rzeźba „Owca na rowerze”, tego samego 
twórcy pojawiła się przy ul. Zamkowej w Olsztynie.
Rzeźba nawiązuje do intensywnie rozwijającej się 
w gminie Olsztyn turystyki rowerowej oraz wy-
pasu owiec na olsztyńskich wzgórzach. „Owca na 
rowerze” pojawiła w Olsztynie, dzięki współpracy 
gminy Olsztyn i olsztyńskiej Wspólnoty Gruntowej.
Michał Batkiewicz w 1978 r. ukończył Liceum 
Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Za-
kopanem, a następnie w 1984 r. Wydział Rzeźby 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – dyplom 
w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Rzeźbiarz 
jest autorem wielu monumentalnych realizacji, 
takich jak replika drewnianego polichromowa-
nego i złoconego ołtarza Wita Stwosza z Kościoła 
Mariackiego w Krakowie dla Kościoła św. Jana 
Kantego w Chicago oraz zaprojektował i zreali-
zował drewniany kościół wraz z wyposażeniem 
w Lawton w USA. Wykonał także wiele realizacji 
pomnikowych i plenerowych rozsianych w róż-
nych miejscach globu. Brał udział w wielu wysta-
wach zbiorowych oraz indywidualnych.

7 września 2020 r. odbyła się uroczysta Gala Fina-
łowa I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Samo-
rząd Promujący Zdrowie” organizowanego przez 
Quality Institute. W wydarzeniu udział wzięli me-
nedżerowie podmiotów ochrony zdrowia, samo-
rządowcy, naukowcy i dziennikarze z całej Polski. 
Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek odebrał Cer-
tyfikat oraz nagrodę specjalną - Wyróżnienie 
„Grand Quality”. Konkurs „Samorząd Promu-
jący Zdrowie” stanowi część Ogólnopolskiego 
Programu Certyfikacyjnego „Wysoka Jakość 
w Ochronie Zdrowia”. W konkursie nagrodzono 
oraz wskazano miasta i gminy, w których podej-
mowane są efektywne, nowoczesne i skuteczne 
działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, pro-
filaktyki zdrowego stylu życia oraz promocji ak-
tywności fizycznej. Jury Konkursowe w swej 
ocenie wzięło pod uwagę m.in. dotychcza-
sowe działania Gminy Konopiska w zakresie 
budowy i rozwoju zaplecza sportowo – rekre-
acyjnego – zarówno istniejącej infrastruktury 
jak i działań związanych z jej dalszą rozbu-
dową, aktywność fizyczną mieszkańców ko-
rzystających z szerokiej bazy sportowej oraz 
promocję zdrowego stylu życia m.in. pośród 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

12 września w Mykanowie odbył się koncert 
z okazji 110-lecia Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP z Mykanowa. W wydarzeniu udział 
wzięły gwiazdy polskiej sceny muzycznej 
Anna Karwan, Karolina Sambor – Kobiałka, 
Krzysztof Cugowski oraz Marcina Sójka. „Or-
kiestrę 100 dęciaków” utworzyli muzycy or-
kiestr z: Kłomnic, Dąbrowy Zielonej, Miedźna, 
Ostrowów nad Okszą, Pińczyc, Rędzin, Wrę-
czycy Wielkiej oraz Mykanowa pod batutą dy-
rygenta Narodowej Orkiestry Dętej – Mariusza 
Dziubka. 

Święto muzyki 
w Mykanowie

„Nadzieja” 
w Olsztynie

Zapraszamy do wzięcia udziału w „Powiatowym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 
i Marszowej” pod patronatem Starosty Częstochowskiego. 

Regulamin i karta zgłoszenia na stronie: www.gokklomnice.pl
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Kiedy słyszymy hasło „Powiat 
Częstochowski” przeważnie w pierwszym
zetknięciu dekodujemy je, jako obszar
terytorialny, 16 gmin, administrację.
A powiat to przede wszystkim ludzie,
mieszkańcy, którzy go tworzą i na 
codzień oddaniem swoim małym 
ojczyznom umacniają jego wspólnotę.
Mówiąc o społeczeństwie obywatelskim
zaangażowanym w lokalne sprawy
koniecznie należy wskazać na Zespół
Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej. 
W związku z powyższym już dziś 
w 115 numerze Częstochowskich Wieści
Powiatowych, chcąc bardziej przybliżyć
Państwu działalność Zespołu zapraszamy
do lektury wywiadu z Panią Anną Kuczek
- opiekunem Zespołu Folklorystycznego
Ziemi Lelowskiej. 

Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelow-
skiej już od wielu lat w naszym regionie 
stanowi bardzo dobrze rozpoznawalną 
markę. Kim są ludzie tworzący tak intere-
sujący i wartościowy społecznie projekt?

Zespół Folklorystyczny Ziemi Le-
lowskiej powstał w marcu 2012 r. 
z inicjatywy Wójta Gminy. Tworzą go 
mieszkańcy  gminy, pasjonaci i miłośnicy 

piosenki ludowej oraz tańca ludowego, którzy 
całym sercem i duszą pokochali folklor. Członków 
Zespołu łączy nie tylko pasja śpiewu, tańca lu-
dowego oraz  gry aktorskiej. Kierownikiem arty-
stycznym i zarówno choreografem  zespołu jest 
p. Piotr Hankus. Obecnie Zespół liczy 20 osób. Są 
to osoby dorosłe zamieszkujące gminę Lelów. Jest 
Zespołem  działającym wyłącznie społecznie  przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie.

Kto może stać się częścią Waszej  
drużyny?
Każdy kto chce wspólnie tworzyć, poznawać 
naszą zapomnianą piękną kulturę ludową. 

Działalność w Zespole, próby, poczucie 
odpowiedzialności za wspólny cel, to 
z pewnością musi być bardzo absor-
bujące czasowo, jak to wygląda w co-
dziennym życiu, czy trudno jest łączyć 
pasję i zwykłe obowiązki rodzinne, pracę 
zawodową?
Głównym celem działalności Zespołu jest kul-
tywowanie i promowanie pobliskich tradycji, 
języka gwarowego i zwyczajów poprzez mu-
zykę, taniec, śpiew ludowy, a w szczególności 
odkrywanie bogactwa, piękna i szlachetności 
z przeszłości, integrację społeczności lokalnej 
wokół miejscowej  kultury ludowej. Poprzez 
swoją działalność Zespół pragnie pokazać, że 
można tworzyć sztukę i kreować rzeczywistość 
zgodnie z naturą i kulturą w każdym wieku. 
W swoim repertuarze Zespół posiada pieśni 
śląskie, krakowskie, kieleckie, góralskie, pieśni 
śląska cieszyńskiego, pieśni biesiadne, cygań-
skie oraz pieśni Maryjne, kolędy i pastorałki.    
Wystawiane spektakle teatralne oparte są na 
podstawie własnych scenariuszy. Ukazują za-
pomnianą kulturę ludową i są bezpośrednim 
kontaktem z widzem o wyjątkowym znaczeniu 
społecznym. W 2015 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lelowie  został wystawiony spektakl 
teatralny pt. „Wesele śląskie” - wielkie przed-
sięwzięcie jak na możliwości Zespołu. Wido-
wisko o rodzinnych tradycjach, wierze i etosie 
pracy. Spektakl wniósł na scenę bogactwo 
gwary, specyficzny humor wraz z tańcami 
i pieśniami, jak również dawnymi strojami. Ze-
spół kilkakrotnie przestawił „Misterium męki 
i śmierci Jezusa” w Parafii św. Marcina w Le-
lowie i w Parafii św. Mikołaja w Nakle, gdzie 
wspólnie z mieszkańcami gminy i okolic można 
było przeżywać te wydarzenia. Oryginalność 

wykonanych własnoręcznie strojów pozwala 
przenieść się w czasy odległej epoki.
Spektakl pt. „Być dobrym jak chleb” został  po-
święcony Adamowi Chmielowskiemu - Bratu 
Albertowi z okazji obchodów  Roku Świętego 
Brata Alberta.
„U Morcina w starym młynie” to kolejny spek-
takl obrzędowy opisujący tradycje świętomar-
cińskie związane ze św. Macinem - patronem 
Kościoła w Lelowie oraz patrona młynarzy. 
W 2019 roku zespół po raz pierwszy wystąpił 
jako jedna z grup rekonstrukcyjnych w obcho-
dach 156 rocznicy Bitwy pod Mełchowem. 
W swoim repertuarze Zespół posiada także 
spektakl pt. „Przy wspólnym stole” napisany 
z przekazu ludzi starszych. Sztuka opowiada-
jąca o zachowanych tradycjach związanych 
z kultem obchodzenia świąt religijnych o przy-
wiązaniu do stroju regionalnego, o przenikaniu 
kultury polsko-żydowskiej w sztuce kulinarnej.  
Zespół reprezentował Gminę Lelów w Sejmie 
w Warszawie. Zespół bierze udział w roż-
nego rodzaju przeglądach folklorystycznych, 
konkursach  regionalnych, przeglądach, fe-
stiwalach, konferencjach i spotkaniach o cha-
rakterze lokalnym, a także  ponadlokalnym, 
jak również o charakterze międzynarodowym. 
W 2019 r. wielkim zaszczytem dla Zespołu był 
udział w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej 
konferencji naukowej pt. „Wieś i Chłopi ziemi 
lelowskiej”.
Swoją działalnością otwarty jest na współ-
pracę z innymi podmiotami i instytucjami dzia-
łającymi na terenie gminy, jak również poza 
środowiskiem lokalnym.
Pomimo tak krótkiej działalności posiada na 
swoim koncie osiągnięcia i nagrody: 
2015 r.- Zarząd Częstochowskiej Organizacji 
Turystycznej  przyznał  Zespołowi Folklory-
stycznemu Ziemi Lelowskiej certyfikat w kate-
gorii „Produkt turystyczny” - wyróżnienie za  
zasługi dla rozwoju turystyki  i regionu,
2016 r.- wyróżnienie na XXXVIII Ogólno-
polskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki 

Dla człowieka 
pielęgnującego własną pasję 
nie ma żadnych barier
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Ludowej w Przedborzu,
2017 r. - III miejsce na XIII Jurajskim Przeglą-
dzie Zespołów   Ludowych „tradycje, obrzędy, 
zwyczaje”,
2017 r.- II miejsce na XXII Konkursowym 
Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Katowi-
cach „Kalendarz obrzędowy”, 
2018 r. - Złoty Medal im. Walentego Zwier-
kowskiego za wybitne osiągnięcia w utrwa-
laniu tradycji historyczno-kulturalnych ziemi 
lelowskiej,
2019 r. - nominacja do Statuetki Starosty 
Częstochowskiego  w Dziedzinie kultury,
2019 r. - Nagroda Marszałka woj. Śląskiego  
za zajęcie  III miejsca w Konkursie Piękna Wieś  
woj. Śląskiego w kategorii „Najlepsze przed-
sięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy 
i zwyczaje”, 
2019 r. - II miejsce w X Konkursie Potraw 
Regionalnych,
2020 r. - Statuetka Starosty Częstochowskiego 
za zasługi dla Powiatu Częstochowskiego.
Próby Zespołu odbywają się 1 raz w tygodniu  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie. Zda-
rzają się próby nawet po 3-4 razy w tygodniu  
zwłaszcza przed wystawianymi spektaklami 
teatralnymi lub koncertami. Trwają nawet do 
późnych godzin wieczornych. Jest to trudne, 
ale dla człowieka pielęgnującego własną 
pasję nie ma żadnych barier. Można wszystko 
pogodzić  i mieć czas na realizowanie siebie 
zwłaszcza kiedy przynosi to podwójny efekt.

Z perspektywy czasu, co zmienia się 
w życiu członka Zespołu na lepsze dzięki 
włączeniu się w jego działalność?
Najważniejszą sprawą jest świadomość, że 
człowiek nie żyje dla siebie, że może dzielić się 
z innymi posiadanymi umiejętnościami, rado-
ściami, a także wiedzą o czasach minionych, 
która powinna być inspiracją dla młodego 
pokolenia.  Jest to także wspaniały pomysł na 
czynne spędzenie wolnego czasu. Ma to także 
charakter edukacyjny.  Można przez to reali-
zować swoje zainteresowania będąc w różnym 
wieku. Wiek nie stanowi żadnej bariery w two-
rzeniu, jak również w kultywowaniu tradycji już 
zapomnianych. Bezpośredni kontakt z ludźmi 
starszymi  stanowi bogate  źródło i skarbnicę 
wiedzy o czasach naszych przodków. Wiedza 
ta jest niezbędna do autentycznego odtwo-
rzenia  dawnego folkloru i tradycji.

Kto Was wspiera, kto jest największym 
mecenasem waszej działalności?
Dzięki wsparciu Wójta Gminy Lelów Krzysztofa 
Molendy oraz Ewy Molendy - Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lelowie, Zespół może 
realizować swoje plany i działania. Motywacją 
do dalszej pracy jest  wsparcie rodzin członków 
Zespołu.

Czy jako Zespół macie jakieś plany 
rozwoju, gdybyście dysponowali nie-
ograniczonym budżetem, co pierwszego 
zostałoby zrealizowane?
Najważniejszą sprawą byłoby doposażenie 
strojów już posiadanych, a także zakup no-
wych strojów z innych regionów. Można 
wtedy tworzyć  nowe bloki programowe i tym 
samym poznawać nowe kultury ludowe, aby 
przybliżyć je lokalnemu społeczeństwu. 
Poprzez swoją działalność Zespół chce po-

Czego najbardziej potrzebuje Zespół?
Wsparcia władz lokalnych, jak i ponadlokal-
nych. Wielkim dylematem dla Zespołu jest 
fakt, że nie posiadamy kapeli ludowej. Dys-
kwalifikuje to Zespół  w różnych przeglądach 
i konkursach o tematyce ludowej i obrzę-
dowej. Ważną sprawą jest posiadanie wol-
nego czasu, który pozwoli nam realizować 
zamierzone cele - tak ludowe, teatralne,  
jak i  charytatywne.  

Serdecznie dziękuję za rozmowę,  
całą Redakcją Częstochowskich Wieści 
Powiatowych trzymamy za Was kciuki 
i życzymy występów na największych 
scenach w Polsce i Europie.  
Powodzenia!

 MDz

zyskać młode pokolenie, uchronić od za-
pomnienia, to co dotychczas udało się 
zgromadzić i odtworzyć, aby w przyszłości 
nasi następcy mieli podstawy do działania  
w  podobny sposób, a tym samym mogli re-
alizować swoje pasje. Zaplanowane działania 
nie mają negatywnego wpływu na lokalne 
środowisko, a wręcz przeciwnie, działalność 
twórcza Zespołu oparta jest  na spuściźnie re-
gionalnej wynikającej z geograficznego poło-
żenia gminy. Rozbudza i utrwala szacunek do 
lokalnego folkloru, a także pozwala poznać 
kulturę pobliskich terenów.
Każdy koncert oraz sztuka teatralna daje 
Zespołowi poczucie dzielenia się dobrem 
z innymi. Ilość odbiorców jest wyzwaniem  
i motywacją do dalszej pracy.
Człowiek w każdym wieku może odkryć 
swój talent, a wtedy powinien go rozwijać, 
mnożyć - jak to czyni Zespół Folklorystyczny 
Ziemi Lelowskiej. Każda pasja wzbogaca nas 
o nowe wartości, buduje przy tym wizerunek 
naszej gminy – Małej Ojczyzny. 

Każda pasja wzbogaca nas o nowe wartości, 
buduje przy tym wizerunek naszej gminy 

– Małej Ojczyzny.
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Urodził się 17.10.1928 r. w Często-
chowie. Od 1942 r. harcerz Szarych 
Szeregów w najmłodszej grupie „Za-
wiszaków”. Nauczyciel, pedagog, 

dyrektor LO im. W. Broniewskiego, harcmistrz 
ZHP czynnie działający w częstochowskim 
Hufcu ZHP i byłej Chorągwi Częstochowskiej. 
Działacz kombatancki, Prezes Związku In-
walidów Wojennych – okręg Częstochowa, 
członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 
Zawsze czynny, pełen pomysłów, gotowy do 
działania dla dobra miasta, regionu i kraju. 
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem za 
Zasługi dla ZHP, wyróżnieniem „Tym, co służą 
Miastu i Ojczyźnie”.
Pan Tadeusz Muszyński utrzymywał bardzo 
bliskie kontakty z władzami powiatu często-
chowskiego w ramach współpracy na rzecz 
rozwoju patriotyzmu i krzewienia wiedzy 
z okresu II Wojny Światowej i powojennej 
historii naszego regionu. Odbywało się wiele 
wspólnych spotkań w powiecie z okazji 

ŚP. 
Tadeusz Muszyński

26.08.2020 r. zmarł 
mjr Tadeusz Muszyński – wielki przyjaciel 
powiatu częstochowskiego – kombatant, 

weteran walki o niepodległość. 

rocznic narodowych, a także tych lokalnych 
na terenie naszych gmin. Kombatanci i dzia-
łacze Związku Inwalidów Wojennych na 
czele z Prezesem Tadeuszem Muszyńskim co 
roku zapraszali przedstawicieli powiatu na 
uroczyste spotkania opłatkowe połączone 
z życzeniami i wspólną dyskusją na temat 
działalności kombatanckiej. 
W dowód uznania i wdzięczności za zasługi 
dla powiatu częstochowskiego, Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela w październiku 
2018 r. z okazji 90. rocznicy urodzin wręczył 
Panu kapitanowi Tadeuszowi Muszyńskiemu 
– weteranowi walk o niepodległość i suwe-
renność Polski – szablę  ufundowaną przez 
Radę i Zarząd Powiatu Częstochowskiego – 
symbol żołnierskiego honoru, patriotyzmu 
i odwagi. W 2019 r. władze powiatu często-
chowskiego wsparły organizację obchodów 
100-lecia Związku Inwalidów Wojennych 
Rzeczypospolitej Polskiej Zarządu Okręgo-
wego w Częstochowie, a Starosta Często-
chowski – Krzysztof Smela objął uroczystość 

honorowym patronatem.
Jedną z ostatnich inicjatyw Tadeusza Muszyń-
skiego było wydanie książki „Życie w służbie 
bliźnim i ojczyźnie”, która ukazała się w 2019 r. 
przy współudziale powiatu częstochowskiego. 
Książka ma dużą wartość historyczną i dydak-
tyczną, a zarazem służy, jako wzór głębokiego 
patriotyzmu w służbie Ojczyźnie dla kolejnych 
pokoleń. Autor przedstawia najważniejsze 
wydarzenia ze swojego długiego życia z per-
spektywy miasta Częstochowy i regionu. Przy-
tacza fakty z ponad 100-letnich dziejów jego 
rodziny, które wpływały na jego życie osobiste, 
a także na losy całego kraju. Jako weteran walk 
o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, za-
służony działacz i kombatant dzieli się z czy-
telnikami swoimi przeżyciami, osiągnięciami, 
sukcesami i porażkami. Za najważniejszą war-
tość w swoim życiu uznaje drugiego człowieka 
i współpracę z innymi dla dobra ojczyzny. 
W jego pamięci – jako 11-letniego chłopca 
–  na zawsze pozostał obraz jego dwóch star-
szych braci rozstrzelanych przez hitlerowców 
w 1940 r. w lesie pod Apolonką koło Janowa 
w powiecie częstochowskim. Tadeusz Mu-
szyński (uhonorowany odznaką „Opiekun 
Miejsc Pamięci Narodowej”) przyczynił się do 
modernizacji tego miejsca upamiętniającego 
ten zbiorowy mord, m. in. poprzez odnowienie 
betonowych płyt mogił i umieszczenie tablicy 
pamiątkowej z nazwiskami wszystkich roz-
strzelanych i z wyrytą na niej sentencją: „Bogu 
oddali ducha, Ojczyźnie życie”. W tych tragicz-
nych czasach II Wojny Światowej kształtował 
się charakter i duch bohatera i wielkiego pa-
trioty – Tadeusza Muszyńskiego. Gdy w 1942 r. 
profesor Julian Kielar odbierał od niego przy-
sięgę na członka Szarych Szeregów miał już za 
sobą przeprowadzonych wiele akcji konspira-
cyjnych przeciwko okupantowi niemieckiemu. 
Całe jego powojenne życie było służbą w har-
cerstwie i dla harcerstwa. Jako pedagog, wy-
chowawca i nauczyciel miał wielki wpływ na 
kształtowanie umysłów i serc wielu uczniów 
i wychowanków w placówkach i szkołach, 
w których powierzano mu misję pracy na-
uczycielskiej. Pan Tadeusz Muszyński działał 
w kręgach wielu ludzi, licznych organizacji 
i stowarzyszeń na rzecz miasta, regionu, kraju 
i pozostanie wzorem dla nas wszystkich i wielu 
następnych pokoleń 

Cześć jego pamięci. 
Niech spoczywa w pokoju.

Leonard Smolarski
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Reprezentanci Powiatu Częstochow-
skiego świetnie zaprezentowali się na 
Igrzyskach Ludowych Zespołów Spor-
towych, które zostały rozegrane w Cie-
chanowie od 27 do 29 sierpnia.

Nasi reprezentanci zdominowali turniej trójek 
siatkarskich zarówno wśród kobiet, jak i męż-
czyzn. Panie grające w składzie:  Dominika  
Knysak, Aneta  Grabicka, Kinga  Woszczyńska, 
w grupie mistrzowskiej pokonały woje-
wództwo łódzkie i zachodniopomorskie. Pa-
nowie: Mikołaj  Ściebura, Bartosz Gołębiowski, 
Dawid  Nabiałczyk w finale ograli woje-
wództwo mazowieckie 2:1. Siatkarski duet Na-
talia Kowalik i Olga Langier wywalczyły trzecie 
miejsce w siatkówce plażowej. Dużo emocji 

w każdej edycji wywołuje konkurencja prze-
ciągania liny. Męska drużyna (Łukasz Worwąg, 
Szymon Wyrwa, Krzysztof Kowalczyk, Piotr 
Wręczycki, Patryk Sobalkowski) zajęła drugie 
miejsce, ulegając tylko województwu lubel-
skiemu. Żeńska drużyna (Mirosława Góral, 
Iwona Marzec, Patrycja Kiedrzyn, Małgorzata 
Zając, Agnieszka Supierz) rywalizująca w prze-
ciąganiu liny wróciła z brązowym medalem.
Kręgle, rzut lotką do tarczy, strzał na bramkę 
i strzał z wiatrówki to konkurencje składające 
się na „Czwórbój dla władz”, w których ry-
walizował Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela. W tej konkurencji województwo ślą-
skie reprezentowali również Mariusz Kowalik 

i Andrzej Wojtanowicz.
Podziękowania należą się Wiceprezesowi Wo-
jewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych Jackowi Staniewskiemu, który od 
20 lat jest kierownikiem i głównym organiza-
torem naszej ekipy. W Igrzyskach wzięli rów-
nież udział Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS 
w Częstochowie  Zdzisław Gębski, Wiceprezes 
Powiatowego Zrzeszenia LZS W Częstochowie 
Wiesław Matyga, Piotr Urbański-trener siat-
karzy oraz Mariusz Kowalik-trener siatkarek.
Gratulujemy wyników i godnego reprezento-
wania naszego województwa i powiatu!

PJ 
Zdzisław Gębski 

FINAŁ CENTRALNY 
XXIII 
OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK LZS

Nazwisko najwybitniejszej polskiej 
sportsmenki Ireny Szewińskiej zwią-
zane jest z ziemią częstochowską 
poprzez działalność sportową 

i polityczną jej syna Andrzeja mieszkającego 
w Konopiskach,  będącego w przeszłości 
znakomitym siatkarzem AZS-u, a obecnie 
reprezentującego nasz region w Sejmie RP. 
Niewielu jednak wie, że Pani Irena bywała 
w podjasnogórskim grodzie jako prezes 
PZLA oraz przedstawicielka PKOl uczestni-

cząc w znaczących wydarzeniach sportowych, 
a także przedsięwzięciach organizowanych 

przez Regionalną Radę PKOl w Częstochowie. 
I właśnie działacze RR znaleźli przedsiębior-
czego partnera do działania w postaci władz 
Gminy Konopiska z Jerzym Żurkiem na czele. 
Efektami wspólnych wysiłków było przepro-
wadzenie  w  ramach obchodów 100-lecia 

powstania PKOl Wojewódzkiego Pikniku Olim-
pijskiego, podczas którego nadano stadionowi 
w Konopiskach imię Ireny Szewińskiej. Wtedy 
też postanowiono na tym stadionie rozgrywać 
corocznie memoriały poświęcone patronce 
obiektu. Słowo ciałem się stało.
W ostatnią środę września (30.09.2020 r.) 
zostanie przeprowadzony I-wszy Dziecięcy 
Memoriał Ireny Szewińskiej. Około 250 dziew-
cząt i chłopców ze Śląska będzie rywalizowało 
w biegach, rzutach i skokach, a całość imprezy 
rozpocznie się ceremoniałem olimpijskim 
i oddaniem hołdu Pani Irenie. 
 W memoriale weźmie udział rodzina Szewiń-
skich, zaproszeni przedstawiciela PKOl, władz 
wojewódzkich, związków i klubów sportowych 
oraz sympatyków królowej sportu.

Maciej Hupa - działacz Regionalnej Rady 
PKOl w Częstochowie

 DZIECIĘCY MEMORIAŁ IRENY SZEWIŃSKIEJ

Za aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie startujących zawodników oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych odpowiada zgłaszający do zawodów klub. 
Podczas zawodów wszystkich uczestników (widzów, zawodników, trenerów, sędziów) obowiązuje ścisłe przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowot-
nych i sanitarnych wydanych przez Radę Ministrów. Przy wejściu i wyjściu ze stadionu obowiązuje dezynfekcja dłoni. Podczas przebywania na trybunach obowiązuje odstęp  
2 miejsc siedzących oraz maski na usta i nos. Toalety przenośne do dyspozycji. Budynek GCKiR nie będzie dostępny. W powyższym regulaminie mogą nastąpić korekty z chwilą 
zmian przepisów wsprowadzonych przez poszczególne ministerstwa lub samorządy. Interpretacja regulaminu i wszelkie sporne kwestie rozstrzyga organizator. Zapraszamy!

Termin: 
30.09.2020 (środa), godz. 11:0030.09.2020 (środa), godz. 11:00

Miejsce: 
Stadion im. Ireny Szewińskiej w KonopiskachStadion im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach

Zasady udziału: 
w zawodachw zawodach zawodach mogą brać udział zawodnicy U-12 i U-14 zgodnie z regulaminem PZLA,   zawodach mogą brać udział zawodnicy U-12 i U-14 zgodnie z regulaminem PZLA,  
bez opłaty startowej.Zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji oraz sztafeciebez opłaty startowej.Zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji oraz sztafecie..

Zgłoszenia: 
Do dn. 28.09.2020 do godz. 18:00 Do dn. 28.09.2020 do godz. 18:00 
elektronicznie DOMTEL (o przyjęciu elektronicznie DOMTEL (o przyjęciu 
zgłoszeń decyduje ich kolejność)zgłoszeń decyduje ich kolejność)

Organizator: 
Gmina Konopiska 
Regionalna Rada PKOI w Częstochowie 
Fundacja im. Ireny Szewińskiej

Sponsorzy: 
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie 
Śląski Związek Lekkiej Atletyki 
Wojewódzki Związek LZS w Katowicach 
Zakład Stolarski „Miedziński” 
Kuźnia „Pałysz” 
WLKS „KMICIC” 
CKS „Budowlani” Częstochowa
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